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Haku kriminologian maisterikoulutusohjelmaan Cambridgen 
yliopistossa lukuvuosina 2017-2018. 

 

Cambridgen yliopiston kriminologian laitos on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu 

rikosseuraamusalaa koskevien menetelmien ja käytäntöjen kehittämisessä. Cambridgen yliopiston 

kriminologian laitos järjestää rikosoikeuden alalla toimiville tarkoitettua, jatkokoulutuksena 

suoritettavaa soveltavan kriminologian, penologian ja johtamisen maisterin tutkintoon johtavaa 

koulutusta. Tutkinto on Iso-Britannian opetusministeriön sertifioima ja rinnastuu Cambridgen 

yliopiston sääntöjen mukaan ylempään korkeakoulututkintoon (Master of Studies). Suomessa 

opetushallitus myöntää vastaavuuden tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisellä 

tunnustamismenettelyllä.  

Tutkinto soveltuu jatkotutkinnoksi rikosseuraamusalan vakituisille työntekijöille, joilla on 

pohjakoulutuksena korkeakoulututkinto tai sitä vastaavat opinnot, vaadittava kielitaito sekä riittävän 

pitkä ja laaja-alainen työkokemus rikosseuraamusalalta.  

Koulutukseen osallistuminen tarjoaa Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstölle mahdollisuuden 

laajentaa kansainvälistä osaamista ja osallistua alaa koskevaan tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. 

Soveltavan kriminologian maisteriohjelmaan otetaan vuosittain eri tehtävissä toimivaa henkilöstöä 

Iso-Britannian oman hallinnon alueelta (NOMS National Offender Management Service) samoin 

kuin muista Euroopan maista. Koulutukseen osallistuu parhaillaan Suomesta kaksi 

rikosseuraamuslaitoksen työntekijää. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähi- ja etäopiskelua. Lähiopinnot 

järjestetään Cambridgen yliopistossa kolme kertaa lukuvuodessa noin kymmenen päivän mittaisina 

intensiivijaksoina, joina aikoina opiskelijalle myönnetään palkallinen virkavapaus. 

Rikosseuraamuslaitos vastaa osallistumismaksusta (9000 puntaa vuodessa), joka sisältää opetuksen, 

majoituksen ja aamiaisen. Opiskelija vastaa itse matkakuluistaan. Rikosseuraamuslaitos tukee 

opiskelua seuraavasti: 

1. Tuki annetaan enintään kahdelle vakituisesti Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalle 

henkilölle; 

2. Tuella maksetaan opiskelijoiden osallistumismaksut, joihin sisältyy majoitus ja aamiainen 

Cambridgen kampuksella 

3. Koulutukseen valitulle/valituille myönnetään opintovapaata lähijaksojen osalta, jonka ajalta 

maksetaan ves 35 §:n perusteella 

4. Opiskelijat vastaavat itse matkakuluistaan 

Opiskelijat koulutukseen valitsee Cambridgen yliopiston kriminologian laitos 

soveltuvuushaastattelun perusteella tammikuussa 2017. Opiskelijan on osoitettava riittävä kielitaito 

British Councilin IELTS-tutkinnolla (Academic level) ennen lopullista valintaa. Suomessa 

varsinaiseen hakumenettelyyn valitaan alkukarsinnan perusteella, jonka järjestää RSKK. Suomessa.  

Ilmoittautuminen alkukarsintaan tapahtuu 25.11.2016 klo 16.00 mennessä. Alkukarsintaan liittyvät 

hakemukset, joihin liitetään englannin kielinen CV ja hakukirje (letter of motivation) lähetetään 
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osoitteeseen eija.rahikainen@om.fi. Alkukarsintaan liittyvät haastattelut pidetään RSKK:ssa 

8.12.2016. 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:  Hannu Kiehelä (0500-687-923), hannu.kiehela@om.fi  

 

Linkki lisätietoihin: http://www.ice.cam.ac.uk/component/courses/?view=course&cid=15772&q=penology 
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